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1. 7�Π-65ΩΣ, +35�Δ6",
Ὅταν ὁ Κύριος κάποια ἡμέρα ἦλθε στὴν 

Καπερναούμ, Τὸν πλησίασε ἕνας ἑκα -
τόν ταρχος καὶ Τὸν παρακαλοῦσε: Κύριε, 
ὁ δοῦ λος μου εἶναι κατάκοιτος στὸ σπίτι 
καὶ βα  σανίζεται τρομερὰ ἀπὸ τοὺς πόνους 
του. Τότε ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾶ: Θὰ ἔλθω 
στὸ σπίτι σου καὶ θὰ τὸν θεραπεύσω. Ὁ 
ἑκα τόνταρ χος ὅμως τοῦ ἀποκρίνεται: Κύ-
ριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ μπεῖς κάτω ἀπὸ τὴ 
στέγη τοῦ σπι τιοῦ μου, ἀλλὰ μόνο πὲς 
ἕνα λόγο καὶ θὰ γί νει καλὰ ὁ δοῦλος μου. 
Διότι κι ἐγὼ ἄν θρωπος εἶμαι κάτω ἀπὸ 
ἐξουσία, καὶ ἔχω κάτω ἀπὸ τὶς διαταγές 

μου στρατιῶτες· καὶ λέω στὸν ἕνα· πή-
γαινε, καὶ πηγαίνει· καὶ στὸν ἄλλον· ἔλα, 
καὶ ἔρχεται. Καὶ στὸ δοῦλο μου λέω, κάνε 
αὐτό, καὶ τὸ ἐκτελεῖ.

Πόση ταπείνωση εἶχε αὐτὸς ὁ εἰδωλολά-
τρης ἀξιωματικός! Ἐνῶ δὲν εἶχε μεγαλώ-
σει καὶ δὲν εἶχε ζυμωθεῖ μὲ τὶς παραδόσεις 
καὶ τὶς διδαχὲς τῆς ἀληθινῆς πίστεως στὸν 
ἕνα Θεό, ἔχει ἐπίγνωση ἀνεξήγητη, ταπεί-
νωση μοναδική. Θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἀν-
ά ξιο τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στὸ σπίτι 
του. Συναισθάνεται τὴν ἁμαρτωλότητά του 
στὴ θέα τῆς ἀκτινοβόλου ἁγιότητος τοῦ 
Χριστοῦ μας. Συναισθάνεται ἀκόμη καὶ τὴ 
μεγαλειότητά του. Κατανοεῖ ὅτι ὁ Κύριος 
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t  ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκα-
τόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν 
τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· 

ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, 
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ 
ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ 
ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, 
ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ 
ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 
δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος 
τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ 
Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καί ἰάθη ὁ 
παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
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ἔχει ἐξουσία πάνω στὴ ζωὴ καὶ τὴν ὑγεία 
τῶν ἀνθρώπων. Καὶ δὲν ζητᾶ ἀπὸ Αὐτὸν 
νὰ παρακαλέσει, ἀλλὰ νὰ διατάξει τὴν ἴα-
ση τοῦ δούλου του. Δείχνει λοιπὸν μιὰ 
τόσο μεγάλη πίστη, μιὰ πίστη ποὺ θαύμα-
σε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καὶ τὴν ἐπαίνεσε 
δημοσίως.

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ φράση τοῦ ἑκατον τάρ-
χου τὴν πῆραν στὰ χείλη τους ἀμέτρητοι 
ἅ γιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι αἰσθά-
νον ταν τὴ δική τους μικρότητα μπροστὰ 
στὸ μεγαλεῖο τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ φράση 
αὐτὴ ἔ     γινε προσ ευχή. Μιὰ προσευχὴ ποὺ 
ψελλίζουμε μὲ πίστη, συναίσθηση καὶ τα-
πείνωση ὅλοι οἱ πιστοί, ὅταν στεκόμαστε 
μὲ δέος μπροστὰ στὸ ἅγιο Ποτήριο. Καὶ 
ἐ         παναλαμβάνουμε μὲ ταπείνωση καὶ συν-
αίσθηση τὰ λόγια τοῦ ἑκατοντάρχου: «Κύ-
ριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέ  γην 
εἰσέλθῃς». Διότι ἡ ψυχή μου εἶναι ἔρη   μη 
ἀπὸ ἀρετὲς καὶ κατερειπωμένη ἀπὸ τὶς 
ἁμαρτίες μου. Ποῦ νὰ βρεῖς, Κύριε, τόπο 
νὰ κλίνεις τὴν κεφαλή σου; Ἀλλὰ Ἐσὺ ποὺ 
ταπείνωσες τὸν ἑαυτό σου, καταδέξου νὰ 
εἰσέλθεις στὸν οἶκο τῆς ἁμαρτωλῆς μου 
ψυχῆς καὶ νὰ μὲ θεραπεύσεις.
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Ὅταν ὁ Κύριος ἄκουσε τὰ λόγια τοῦ ἑκα-

τοντάρχου, θαύμασε καὶ εἶπε σ’ ἐκείνους 
ποὺ Τὸν ἀκολουθοῦσαν: Ἀληθινὰ σᾶς 
λέω ὅτι δὲν βρῆκα τόσο μεγάλη πίστη οὔτε 
μεταξὺ τῶν Ἰσραηλιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὁ 
ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ. Σᾶς διαβεβαι-
ώνω ὅτι πολλοὶ σὰν τὸν ἑκατόνταρχο θὰ 
ἔλ  θουν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου καὶ 
θὰ καθίσουν στὸ τραπέζι τῆς Βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν. Ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ κατάγον-
ται ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ θὰ ριχθοῦν στὸ σκο-
τάδι. Ἐκεῖ θὰ κλαῖνε καὶ θὰ τρίζουν τὰ 
δό  ντια τους. Ὕστερα εἶπε ὁ Κύ   ριος στὸν 
ἑ κατόνταρ χο: Πήγαινε στὸ σπίτι σου καὶ 
ἂς γίνει ὅπως πίστεψες. Καὶ ἐ    κείνη τὴ στι-
γμὴ θερα πεύθηκε ὁ δοῦλος του.

Ἡ πίστη ὅμως αὐτὴ τοῦ εἰδωλολάτρη ἀ      -
ξιω ματικοῦ ἔγινε ἀφορμὴ νὰ προφητεύ    σει 

ὁ Κύριος μία ὀδυνηρὴ ἀλήθεια: ὅτι   στὴ 
Βα σιλεία του θὰ βρεθοῦν πολλοὶ εἰδω         λο    -
λάτρες, ἐνῶ θὰ ἀποκλεισθοῦν οἱ πε     ρισ-
σότε ροι Ἰουδαῖοι ποὺ λάτρευαν τὸν ἀλη-
θινὸ Θεό. Εἶναι τραγικό.

Πόσο τίμησε ὁ Θεὸς τὸν ἰουδαϊκὸ λαό! 
Τοῦ ἔδωσε τὰ πάντα. Ἀπελευθέρωσε τοὺς 
Ἰουδαίους ἀπὸ τὴ στυγνὴ δουλεία τῆς 
Αἰγύπτου. Τοὺς διεπέρασε ἀπὸ τὸ βυθὸ 
τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Τοὺς παρέδωσε 
τὸν Νόμο του. Τοὺς ἔθρεψε στὴν ἔρημο. 
Τοὺς ἐγκατέστησε στὴ γῆ Χαναάν. Τοὺς 
ἔστειλε προφῆτες γιὰ νὰ τοὺς καλέσει σὲ 
μετάνοια. Ὅμως ἀνταπόκριση δὲν ἔβλεπε. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ κήρυξε 
μετάνοια καὶ ἐπιτέλεσε θαύματα μοναδικά. 
Ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι δὲν Τὸν δέχθηκαν. Καὶ 
ὁδήγησαν τὸν Χριστὸ στὸν πλέον φρικτὸ 
θάνατο. Πῆρε λοιπὸν ὁ Θεὸς τὴ χάρη του 
ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ. Ἡ Ἱερουσαλὴμ καταστρά-
φηκε. Ἀμέτρητοι Ἰουδαῖοι σφαγιάσθηκαν, 
πουλήθηκαν, διασκορπίσθηκαν στὰ πέ-
ρατα τῆς γῆς. Ἔχασαν τὴν πατρίδα τους, 
ἔχασαν καὶ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ φοβίσει πολὺ 
ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Διότι  
σὲ μᾶς χάρισε ἀσυγκρίτως ἀνώτερες δω -
ρεὲς ἀπὸ ὅ,τι στὸν ἰουδαϊκὸ λαό. Μᾶς 
χά  ρισε τὴν Ἐκκλησία του, τὰ Μυστήρια 
τῆς σωτηρίας μας, τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Καὶ ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ἕλλη-
νες πρέ πει νὰ φοβηθοῦμε ἀκόμη περισ-
σότερο. Διότι εἴμαστε πλημμυρισμένοι ἀ-
πὸ ἀκόμη περισσότερες εὐεργεσίες. Στὴ 
χώρα μας διάβηκαν τόσοι Ἀπόστολοι, τὴν 
πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους ἑκατομμύρια μάρ-
τυρες, τὴν ἁγίασαν ἀμέτρητοι ὅσιοι, ἀ-
σκη τές, δι  δάσκαλοι. Στὴ χώρα μας γρά-
φτηκε ἡ Ἀ  ποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, συνῆλ-
θαν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι· στὴ χώρα 
μας ὑ   πάρχουν ἱερὰ Λείψανα καὶ θαυμα-
τουργὲς εἰκόνες, μοναστήρια καὶ προσκυ-
νήματα. Ὅλα μᾶς τὰ ἔδωσε ὁ Χριστός! Γι’ 
αὐτὸ περιμένει πολλά. Καὶ προπαντὸς 
καρποὺς με  τανοίας, πνευματικῆς καρπο-
φορίας καὶ ἁ   γιότητος.




